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IN DEBAT OER...

MAKLIK 
>GEMIDDELD<
DREECH

Praat allinne ast oan 

de beurt bist. 

Harkje goed nei 

elkaar. Reagearje op 

wat de oar fynt.

It is en bliuwt belangryk dat minsken fan har hearre litte wannear’t se fine dat der 

wat mis is yn de maatskippij. Domela Nieuwenhuis en Troelstra kamen yn har tiid op 

foar de minsken dy’t wurken yn minne omstannichheden. Yn dizze opdracht sille jim 

debattearje oer belangrike ûnderwerpen.

Berne-arbeid
Krekt foar de tiid fan Domela Nieuwenhuis en 

Troelstra gienen in soad bern yn ús lân net nei 

skoalle. Se moasten krekt as de folwoeksenen 

hurd wurkje om jild te fertsjinjen foar har 

famylje. Dat fûnen de minsken op in stuit 

net mear earlik. Yn 1874 kaam der dêrom in 

bernewet. Bern ûnder de tolve jier mochten 

hjirtroch net mear wurkje. 

Learplicht
Dochs wurke de bernewet yn werklikheid noch 

net hiel goed. In soad bern wurken stikem 

troch. Nei in soad debattearjen waard yn 1900 

de learplicht ynfierd. Dat wurke folle better, 

want no koenen de skoallen yn de gaten hâlde 

wat de bern dienen. De bern waarden der 

boppedat folle tûker troch!

Debattearje  
Wat fynsto hiel min foar bern? Moatte bern 

te faak nei skoalle? Sitte se te faak achter de 

kompjûter of te lang foar de televyzje? Sporte 

bern te min? Miskien binne dyn klasgenoaten 

it net mei dy iens. Dan kinst in debat hâlde. Yn 

in debat besykje jim elkoar te oertsjûgjen. Leist 

om bar sa goed mooglik út wêrom’tst wat fynst. 

Mar tink der om: by in debat moatst ek goed 

nei elkoar harkje! 

Foarbylden fan stellingen: 

1.  Alden moatte har bern sûner iten jaan: 

mear fruit en griente, en minder snacks 

en snobbersguod. 
2.  Bern moatte mear bûten boartsje yn plak 

fan in soad kompjûterje of televyzje sjen. 

3.  Bern ûnder de 16 jier meie brommer 

ride. 
4.  Bern moatte op skoalle allegear deselde 

klean oan hawwe. 

Pinne en papier.
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Earmoede en garisma

Domela en Piter Jelles1880 - 1900

P.J. Troelstra (1930), skildere troch Jelle 

Troelstra; Tresoar
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Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

(sa. 1900); Tresoar
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Monumint fan Piter Jelles Troelstra yn Stiens, makke 

troch Tjipke Visser (1933). 

Troelstra wit yn 1918 in 

grutte groep minsken te 

oertsjûgjen. 

Yn de polityk meist by in debat allinne wat sizze fia 

in mikrofoan.  


